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 و فيش مربوطه را ارسال کنيد. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه کشور واريز نماييد
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 صدور گواهينامه موقت  -ب 

   
با توجه به اينكه دانش آموخته قبل از انجام تعهدات )عام و خاص( مشمول دريافت دانشنامه و ريزنمرات نخواهد بود و از سوي 

ديگر نياز به ارائه مدرك جهت ارائه به واحدها و سازمانها جهت اشتغال به كار دارد لذا پس از اعالم فراغت از تحصيل دانش 

رغ التحصيالن رشته هاي معاف ازطرح و يا انجام طرح كه مشمول خدمت نظام وظيفه نباشند، آموختگان به وزارت بهداشت، فا

مجاز به اخذ گواهي موقت تحصيلي خواهند بود و يا كساني كه طرح و سربازي خود را انجام داده اند، مجاز به اخذ گواهي موقت 

 خواهندبود.              

  
كاركناني كه بصورت شيفت در گردش كاري يا مرخصي استحقاقي   خاص درخصوص صدور گواهينامه موقت جهت متعهدين -1

سپردن سند  بدون حقوق استفاده مي نمايند، با ارائه نامه دانشگاه محل تعهد مبني برعدم استفاده از ماموريت آموزشي و يا عدم

  است. بالمانع محضري مربوطه
  
 خالف مقررات مي باشد زيرا گواهينامه موقت غير قابل ترجمه است. صدور گواهينامه موقت براي اتباع غير ايراني -2

 مي باشد. سال 5 اعتبار گواهينامه براي كليه دانش آموختگان از زمان صدور به مدت -3

دريافت   اصل گواهي نامه موقت به هنگام . سال قابل تمديد است دو اعتبار گواهينامه موقت فقط براي يكبار و به مدت -4

 دانشنامه مي بايستي مسترد گردد.

توجه: زمان صدور اين گواهي بعد از روشن شدن وضعيت طرح )پايان يا معافيت( تا زمان دريافت دانشنامه مي باشد. اين گواهي 

 ارزشمند بوده، قابل ارائه در كليه نهادهاي سراسر كشور است و غير قابل ترجمه مي باشد.

  
طع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي )علوم آزمايشگاهي ضمنآ گواهي موقت فقط براي مقا

،پزشكي،داروسازي و دندانپزشكي( صادر گرديده و دانش آموختگان مقاطع تخصصي و فوق تخصصي و پي اچ دي و فلوشيپ 

 ام نمايند.مجاز به اخذ گواهي موقت تحصيلي نخواهند بود و فقط ميتوانند براي دريافت اصل دانشنامه اقد
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و IR    410104777120501126010000شبا به شماره  ريال 170000ارسال اصل فيش واريزي به مبلغ  -6

 نزد بانک مركزي )همراه ساير مدارك( اداره كل پست استان به نام   4101047771205011شماره حساب 

 

 



 شرايط گواهي انجام کار

آموزش رايگان در زمان تحصيل دانش آموختگان جهت لغو تعهدات ملزم به ارائه گواهي انجام کار به مدت بهره مندي از 

  مي باشند. 

دانش آموختگاني كه در سازمان ها و ادارات دولتي كار ميكنند بايد حكم كارگزيني كه سنوات خدمت در آن ذكر شده 

را ارائه سعه ومنابع نيروي انساني محل كار خود ، با قيد رسمي يا پيماني بودن هي انجام كار از مديريت توو گوا باشد

 .نمايند

بايد گواهي كسر بيمه با تاييد تامين دانش آموختگاني كه به صورت قراردادي تمام وقت يا نيمه وقت مشغول به كار باشند 

 اجتماعي يا صفحه ي اول دفترچه بيمه ارسال نمايند .

فعاليت آزاد و غير دولتي )مطب خصوصي( دارند،گواهي كارتائيد شده را از معاونت درمان يا شبكه دانش آموختگاني كه 

 بهداشتي درماني كه تحت نظر آن فعاليت مي نمايند ،اخذ نموده و به اداره دانش آموختگان ارائه نمايند .

ر دليلي تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد ،جهت دريافت در صورتي كه فرد دانش آموخته در مدت اشتغال به كار به ه

گواهي  همراهمجوز تحويل مدرك خود الزمست تصوير اطالعيه ثبت شركت يا موسسه خصوصي و يا اساسنامه شركت رابه 

  .كار ارائه نمايد

 موارد زير باشد :گواهي کار ارائه شده بايد شامل 

  . صادر شده باشد راز سازمان دولتي و يا بخش خصوصي معتب -

  داراي تاريخ و شماره در باالي نامه و مهر و امضاء معتبر در پايان آن باشد.و  اصل گواهي كار بايد -

 .گواهي كار بايد دقيق و به تاريخ روز....ماه....سال...باشد -

 با ذكرنيمه وقت يا تمام وقت بودن اشتغال دانش آموخته قيد گردد.تاريخ شروع و پايان كار -

مايشگاه باشد مهر وامضاي او بايد به تاييد شبكه آزدر صورتي كه صادركننده گواهي كار پزشک يا مسئول فني  -

گواهي كار ميتواند توسط سازمان تامين بهداشت و درمان يا معاونت درمان دانشگاه ،يا نظام پزشكي برسد .

 قرارداد ذكر گردد.اجتماعي صادر شده باشد كه در اين مورد بايد مدت بيمه و محل 

نهضت سواد آموزي برابر مدت تحصيل  –نهادها -رزمندگان –پذيرفته شدگان سهميه منطقه يک / آزاد / شاهد  -

 خود متعهد خدمت در هر منطقه از كشور مي باشند .

در مورد كارمندان رسمي دولت كه در زمان تحصيل به كار اشتغال داشته اند، استفاده يا عدم استفادهد از  -

 أموريت آموزشي و ساير تعهدات مي بايست قيد گردد.م

ومناطق محروم به ميزان دو برابر مدت تحصيل متعهد خدمت  3و  2پذيرفته شدگان سهميه منطقه اي ، مناطق  -

در منطقه مورد پذيرش حتما مي باشندكه يک برابر آن را به علت استفاده از سهميه قبولي منطقه اي مي بايست 

  انجام دهند.

خصوص مقطع كارشناسي ارشد و ساير موارد كه دانش آموخته داراي تعهد محضري مي باشند مي بايست تعهدات برابر  در

  تعهد محضري به پايان رسيده باشد .

، 3، 2سهميه هاي قبولي منطقه يک،شاهد،رزمندگان و نهادهاو ... يک برابر زمان تحصيل و سهميه هاي قبولي منطقه -

  يل تعهد خدمت در ايران دارند.دو برابر زمان تحص



 انواع گواهي ها: 

 گواهي هاي بخش دولتي

در بخش دولتي ، در صورتي مي تواند به عنوان گواهي كار مورد قبول واقع شود كه سابقه  استفاده از احكام كارگزيني الف(

 در آن ذكر شده باشد. خدمت )سنوات(

جهت گواهي كارتاريخ اجراي حكم مي باشد و اگر بعد از آن دانش آموخته تا زمان صدور مجوز ب( تاريخ مورد محاسبه 

  بعد از آن تا زمان صدور مجوز گواهي ارائه نمايند.به كار اشتغال داشته است ، مي بايست براي زمان 

ريخ عضويت رسمي با تاكيد بر اينكه ج( گواهي كار اعضاء رسمي نيروهاي مسلح)سپاه، ارتش ، نيروي انتظامي و....(با قيد تا

تعهد در صورت داشتن  -و صدور و ارائه مدرك به دانش آموخته بالمانع مي باشد. نامبرده كليه تعهدات خود را انجام داده 

سازمان و  )ارتش، استانداري، سپاه، نيروي انتظامي و ...( يا عام به سازمانهاي ذيربط، ارائه گواهي پايان تعهدات مربوطه به آنخاص

   ."تحويل اصل دانشنامه تحصيلي به فرد متقاضي بالمانع است"يا گواهي لغو تعهد الزامي است و حتمأ در گواهي كارشان قيد گردد

 

 گواهي هاي بخش خصوصي

الف( عالوه بر گواهي كار معتبر ، گواهي صادره از سازمان تامين اجتماعي در مورد تحت پوشش بيمه بودن فرد در مدت 

 اشتغال به كار يا ارائه دفترچه بيمه و يا گواهي كسر ماليات از دانش آموخته دريافت گردد. 

ب( در صورتي كه دانش آموخته در مدت اشتغال به كار ، به هر دليلي تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد ،جهت دريافت 

مجوز تحويل مدرك خود الزمست تصوير اطالعيه ثبت شركت يا موسسه خصوصي محل خدمت خود كه در روزنامه رسمي 

 . كشور درج گرديده باشد را به عنوان گواهي كار ارائه نمايد

 محاسبه گواهي کار  نحوه

و گواهي كار ،  آموختگان بعد از تاريخ فارغ التحصيلي مي باشدبراي انجام تعهدات كليه دانش احتسابالف( تاريخ قابل 

 باشد. قبل از اين تاريخ براي آن مقطع قابل محاسبه نمي

و نيمه وقت باشد ،  محاسبه مي شودب( در صورتي كه مدت اشتغال دانش آموخته به صورت تمام وقت باشد ، كل آن 

 .نصف مدت كاركرد مورد قبول مي باشد

ج( در صورتي كه فرد در يک زمان در دو محل متفاوت به صورت تمام وقت به كار اشتغال داشته باشد )تداخل زماني( 

 يكي از آنها به عنوان گواهي كارمورد قبول مي باشد.

لي قابل بل در مقاطع تحصيالت تكميلي جزء خدمات آموزش رايگان مقطع قد(گواهي كار در زمان اشتغال فرد به تحصي

 احتساب نيست.

 محاسبه مدت طرح نيروي انساني : نحوه

 جهت آن مقطع و يا مقطع قبلي قابل محاسبه مي باشد. ني به عنوان گواهي كار ،طرح نيروي انسا خدمت مدت



 محاسبه طول مدت سربازي به عنوان گواهي کار:نحوه 

جهت صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي براي آقايان ، بايد تصوير دو طرف كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت اخذ 

دركارت پايان خدمت است . در صورتي كه تاريخ آن بعد از فراغت از گردد . مدت خدمت سربازي بر طبق مدت ذكر شده 

ل محاسبه مي باشد. در صورتي كه مدتي از خدمت سربازي قبل انجام تعهدات آموزش رايگان قاب تحصيل باشد ، به عنوان

از تارخ فراغت از تحصيل باشد و مدتي بعد از آن باشد ، مدت قابل محاسبه انجام تعهدات ، مدت زمان خدمت بعد از اتمام 

 . تاريخ فراغت از تحصيل مي باشد

گواهي كار معاف  دادنشود با ارائه گواهي معتبر از درصدكه حكم ازكارافتادگي جهت آنان صادر مي 70** جانبازان باالي 

 مي باشند .

  

 دانش آموختگان رشته پزشكي  محاسبه دوره تخصص براي نحوه

كه بعد از اتمام دوره تحصيلي در دوره هاي تخصصي پذيرفته ميشوند طول دوره تخصص رشته پزشكي  صرفا جهت دانش آموختگان

 ميتواند به عنوان گواهي كار براي مقطع پزشكي عمومي محاسبه شود . 

دانش آموختگان مذكور مي بايست گواهي كار شروع و اتمام دوره تخصصي از تحصيالت تكميلي دانشگاه محل تحصيل دريافت و 

 ند .ارسال نماي

ماه از طول تحصيالت  18***براي محاسبه ميزان تعهدات صرفا دانش آموختگان رشته پزشكي طول دوره اينترني حداكثر به مدت 

 آنان كاسته مي شود . 

 دانش آموختگان دوره شبانه :

يا نهادها پذيرفته شده اند به علت  شهدا ،رزمندگان خانوادهآزاد ، اين دسته از دانش آموختگان كه با سهميه قبولي منطقه يک، 

جهت رشته هاي مشمول  پرداخت شهريه تحصيلي از تعهدات آموزش رايگان معاف مي باشند . و صرفا ارائه گواهي طرح نيروي انساني

 وبقيه مدارك اعالم شده الزامي است.طرح 

به ميزان يک برابر مدت تحصيل در هر نقطه از متعهد خدمت  3و  2پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه با سهميه ثبت نامي منطقه 

 كشور مي باشد.

 باز نشستگان : 

، با دانش آموختگاني كه از سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي و انتظامي به درجه باز نشستگي نائل گرديده اند 

رايگان معاف گرديده وبا ارسال ساير مدارك مورد نياز صدور ارائه تصوير حكم رسمي بازنشستگي  از انجام مابقي تعهدات آموزش 

 مدرك به آنان بالمانع مي باشد . مجوز تحويل

 

 

 

 



 توجه :

شايان ذکر است دانشنامه و ريز نمرات ممهور شده فقط يكبار به دانش آموخته تحويل مي گرددو صدور مجدد آن 

 اشد.مستلزم طي مراحل قانوني مي بَ

نام خانوادگي تغيير پيدا کرده بايستي تصوير شناسنامه به تأييد يكي از دفاتر رسمي رسيده  در صورتي که نام و

 باشد .

  تهيه شود. بانک ملي ایران ي ازتومان ۱۰۰۰تمبر  ضمنأ  

 

پرداخت -سپس ورود به سامانه و مشاهده پرونده   WWW.Srd.irمراجعه به سايت  : رفاه هاي صندوقدريافت تسويه حساب  جهت 

 صدور تسويه  –اينترنتي كل بدهي 

 نحوه خريد تعهدات آموزش رايگان

چنانچه دانش آموخته اي كل تعهدات آموزش رايگان و يا مقداري از آن را انجام نداده باشد و مايل به اخذ مدارك تحصيلي باشد 

آخرين دستورالعملهاي ارسالي وزارت متبوع و طبق  را بر مبناي آموزش رايگان خودمي بايست هزينه هاي مربوط به برخورداري از 

 پرداخت نمايد .هزينه هاي مذكور  مفاد جدول

  
اعالم ميشود  شده توسط کارشناس  در خصوص تقاضاي خريد تعهدات ، مي بايست مبلغ محاسبه  ** توجه:

به نام وزارت بهداشت، درمان و مرکزي بانك  IR420100004001033101002667شبا  حسابشماره را به 

 کنيد. و فيش مربوطه را ارسال آموزش پزشكي نزد خزانه کشور واريز نماييد
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